
BIEGOWA USTAWKA 

 

REGULAMIN 

1. Organizatorzy Biegu : 

 Dobre Czasy s.c. ul. Morcinka 43, 45-531 Opole 

 
Koordynatorzy: 
Krzysztof Druszcz – tel. 604 429 349 
Sławomir Smoliński - tel. 501 146 066 

2. Cel imprezy 

a. Promocja biegania oraz integracja środowiska biegaczy. 
b. Promocja zdrowego trybu życia, aktywności ruchowej oraz amatorskiego sportu. 

3. Postanowienia ogólne: 

a. Z każdego zakupionego pakietu przekażemy 1 zł na Fundację Jakuba Błaszczykowskiego 
LUDZKI GEST (KRS: 0000538628). 

b. Biegi nie mają charakteru masowego. Każdy bieg Uczestnika ma charakter biegu 
indywidualnego. 

c. Biegi mogą odbywać się na terenie Polski lub za granicą. 
d. Każdy z Uczestników ma zapewnioną swobodę wyboru trasy.  

4. Zasady uczestnictwa 

a. W „Biegowych Ustawkach” zwanych dalej „Ustawkami”  celem jest rywalizacja pomiędzy 
dwoma grupami uczestników, w ustalonym dniu i na ustalonym dystansie. 

b. Uczestnik „Ustawki” przystępując do rywalizacji musi zadeklarować przynależność do jednej 
z dwóch rywalizujących grup.  

c. W rywalizujących grupach może wystartować różna ilość zawodników.  
d. Minimalna ilość uczestników w jednej drużynie wynosi 10 osób. 
e.  Przynależność do wybranej grupy, każdy z uczestników deklaruje w formularzu 

zgłoszeniowym. 
f. Każdy z uczestników stosuje zasady sportowej rywalizacji i fair play. 
g. Każda z rywalizacji odbywa się w ciągu jednego dnia i nie ma możliwości przebiegnięcia 

dystansu w innym terminie. 
h. Po ukończeniu aktywności konieczne jest wpisanie wyniku konkretnego dystansu 

w formularzu oraz przesłanie pliku formatu TCX z popularnych aplikacji typu Endomondo, 
Strava, RunKipper, Garmin, Polar, Suunto lub plików JPG.  Plik ten razem ze swoim wynikiem 
należy dodać na stronie https://www.zmierzymyczas.pl   

i. Przesłany plik musi przedstawiać dokładnie taki sam dystans, na  jakim odbywa się 
rywalizacja. 

j. Przesłany plik musi w jasny sposób określać dzień ukończenia biegu. 
k. W biegu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które dokonały rejestracji i wniosły opłatę 

startową w terminie.  
l. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników „BIEGOWEJ 

USTAWKI” będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
i ustawy z dn.10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Administratorem danych 

https://www.zmierzymyczas.pl/


osobowych jest firma Dobre Czasy S.C., ul. Morcinka 43, 45-531 Opole. Podstawą 
przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez uczestnika/pełnomocnika zgoda 
na przetwarzanie danych osobowych podczas rejestracji. Uczestnik wyraża zgodę 
na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora, tj. Dobre Czasy s.c. obejmujące 
utrwalanie, obróbkę, powielanie i wykorzystanie wykonanych zdjęć przedstawiających jego 
osobę do celów informacyjnych i promocyjnych imprezy, oraz przetwarzanie w mediach 
elektronicznych i drukowanych. 

5. Świadczenia dla uczestników 

W związku z realizacją biegów organizator nie zapewnia uczestnikom żadnych świadczeń 
przewidzianych w klasycznych biegach masowych. 

6. Zgłoszenia i opłaty 

a. Zgłoszenie w formie elektronicznej przyjmowane są za pośrednictwem formularza 
znajdującego się na stronie https://www.zmierzymyczas.pl   

b. Za zgłoszenie uważa się: wprowadzenie danych w formularzu elektronicznym oraz wpłacenie 
opłaty startowej w odpowiednim terminie dla każdej „Ustawki”. 

c. Opłata startowa jest uzależniona od wybranej opcji: 

• Z MEDALEM - 39 zł 

• BEZ MEDALU - 15 zł  
d. Opłatę startową  należy uiścić we wskazanym terminie poprzez system elektronicznych 

płatności. 
e. Pakiet startowy zawiera pamiątkowy medal oraz numer startowy lub sam numer startowy 

(w zależności od wybranej opcji). 
f. Każdy zawodnik, który wywalczy medal, może zamówić GRAWEROWANIE na rewersie 

swojego imienia i nazwiska oraz uzyskanego czasu w cenie 10 zł. 
g. Do wyboru uczestnika są 2 metody dostawy pakietu startowego: 

• Pocztą Polską  przesyłka polecona (cena 11 zł),  

• Odbiór osobisty w Opolu (po wcześniejszym kontakcie)  

7. Rozstrzygniecie rywalizacji 

a. O zwycięstwie decyduje  średni czas drużyny. 
b. Do średniej czasów drużyny branych jest najlepszych 80% wyników zawodników (liczonych 

od mniej licznej drużyny), którzy zgłosili się do rywalizacji w „Ustawce” 
▪ w przypadku, gdy w każdej z grup weźmie udział 100 osób, to zaliczamy 80 pierwszych 

z każdej grupy, 
▪ w przypadku, gdy w jednej drużynie weźmie udział 100 osób, a w drugiej 150 osób, 

to zaliczamy 80 pierwszych z każdej grupy. 
c. Każdy uczestnik ma 7 dni (od daty zawodów) na wprowadzenie swojego czasu i przesłanie 

plików graficznych potwierdzających przebycie dystansu w określonym czasie. 
d. Wszyscy uczestnicy jak i Organizatorzy mają prawo wglądu i weryfikacji czasów każdego 

zawodnika „Ustawki”. Wszystkie czasy i pliki graficzne będą widoczne dla każdego.  

8. Nagrody 

a. Każdy z uczestników zwycięskiej drużyny, który wybrał opcję Z MEDALEM otrzyma unikatowy 
ZŁOTY MEDAL. 

b. Każdy uczestnik z pokonanej drużyny, który wybrał opcję Z MEDALEM otrzyma wspaniały 
SREBRNY MEDAL.  

c. Uczestnik, którego video-foto relacja z rozegranej „Ustawki” wzbudzi największe uznanie 
wyrażone w likach na facebooku, może zgarnąć ŁUP! 

d. Video-foto relacje należy umieścić na facebooku „Ustawka biegowa”. 

https://www.zmierzymyczas.pl/


e. ŁUP! jest to nagroda pieniężna w wysokości minimum 100 zł. ŁUP! będzie do zdobycia 
w „Ustawce”, w której weźmie udział minimum 100 zarejestrowanych i opłaconych 
zawodników. Każda kolejna zarejestrowana i opłacona osoba zwiększa wartość ŁUP!-u o 0,50 
zł, czyli np. przy 160 zarejestrowanych i opłaconych zawodnikach ŁUP! wyniesie 130 zł. 

f. ŁUP! będzie przekazany w formie BONU do DECATHLONU. 

9. Wysyłka pakietów 

Wszystkie pakiety będą wysyłane w terminie do 10 dni od wyłonienia Zwycięzcy „Ustawki” 

10. Postanowienia końcowe 

a. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 
b. Każdy uczestnik startuje w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym 

ryzyko. 
c. Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników. 
d. Każdy zawodnik zgłaszając się do biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla 

celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym. 
e. Każdy uczestnik zawodów wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku w celach relacji 

z imprezy i jego promocji na wszelkich nośnikach multimedialnych w internecie, prasie, 
telewizji. 

f. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 


